PÅMELDING TIL ÅRSMØTE MED
PÅFØLGENDE FESTMIDDAG.
FLT avd. 4 Oslo/Akershus

Innkalling til årsmøte

fredag 20. mars 2015 kl. 1800 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Holbergsgt. 30, Oslo.
I år vil vi prøve noe helt nytt og
arrangerer en konferanse for
yrkesaktive medlemmer og tillitsvalgte
samme dag og påfølgende dag.
Konferansen starter tidligere og
årsmøtet avholdes like etter at
konferansen er avsluttet for dagen.
Det sendes ut egen invitasjon til
konferansen.
Etter årsmøtet blir det en festmiddag
hvor vi vil hedre våre jubilanter. Alle
jubilantene vil få egen invitasjon til
denne markeringen.

Dagsorden til årsmøte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÅPNING
KONSTITUERING
BERETNING
REGNSKAP
BUDSJETT
FORSLAG
VALG

Med vennlig hilsen
FLT Avd. 4 Oslo/Akershus
Aud Marit Sollid /s/
Leder
FORSLAG TIL ÅRSMØTE

Vi ber om at forslag sendes skriftlig til
avdelingen innen 10. mars 2014.
Forslagene sendes til:
avd004oslo@flt.no eller FLT avd. 004
Oslo/Akershus, Youngsgt. 11, 0181
Oslo.

For å beregne antall sitteplasser i
møtesalen og hvor mange som ønsker
mat må vi ha påmelding til både
årsmøtet og til festmiddagen.
Send påmelding på e-post til
avd004oslo@flt.no, eller ring
99704870 innen 1. mars 2015.
Husk å si fra om du skal være med på
både årsmøtet og festmiddagen eller
bare på årsmøtet.
Vi vil samtidig informere at avdelingen
kun spanderer isvann til maten. De
som ønsker noe annet å drikke må
betale det selv.

ÅRSBERETNING 2014
INNLEDNING

2014 er gått over i historien og det er
nok en gang tid for å gjøre opp status
over året som er gått.
I 2014 har 37 av avdelingens
medlemmer gått bort. Vi lyser fred
over deres minne.
Oppgavene har også i 2014 vært
mange og til dels krevende.
Avdelingen får mange henvendelser fra
medlemmer som har behov for bistand
på ulike måter. Antall slike enkeltsaker
har økt fra ca. 2 nye saker pr. mnd. i
2011 til ca. 4 nye saker pr. mnd. i
2013 og i overkant av 6 nye saker pr.
mnd. i 2014. Hver ny sak medfører
ofte mange møter. Telefoner, reise til
bedriftene m. m., og kommer i tillegg
til annet administrativt arbeid i
avdelingen. Våre ansatte gjør en
fantastisk innsats med å gi hjelp og
råd til medlemmer som befinner seg i
en vanskelig situasjon. De alle fleste
sakene løses av avdelingens rådgiver
som har svært god kompetanse på
området, men fortsatt er det noen få
saker som vi må sende over til FLT
sentralt for å få de løst. Vi opplever å
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få god hjelp fra arbeidslivsavdelingen i
FLT når vi trenger det.
Vi bruker fortsatt en del tid på det
viktige arbeidet med å få på plass
klubbstyrer i bedriftene og oppfordrer
til at det velges klubbstyre på de
bedrifter som ennå ikke har gjort det.
Trenger dere hjelp og bistand til å få
på plass klubbstyre i din bedrift, må
dere bare ta kontakt med
avdelingskontoret.
Nytt av året er at vi har nedsatt tre
utvalg bestående av styremedlemmer
og vara. Det er studieutvalget som
kom først på plass i tillegg har vi fått
på plass et tariffutvalg og et
informasjons- og rekrutteringsutvalg.
Arbeidet i disse utvalgene er i sin
spede begynnelse.
Rekruttering og profilering er fortsatt
et satsingsområde og vi har utarbeidet
egen handlingsplan for rekruttering. Vi
har hatt ekstra fokus på
studentrekruttering og har lykkes godt
med det. Vi har fått 43 nye
studentmedlemmer i 2014 og vi har
inngått en samarbeidsavtale med
studentforeningen Collegium Alpha ved
NMBU i Ås. Dette er en rein
kvinneforening som er med på å
profilerer FLT ved NMBU og som sørger
for at vi får standplass når vi ønsker
det. Fra tidligere har vi en tilsvarende
avtale med Linjeforeningen Mecothopia
ved samme universitet. Antall
medlemmer totalt og dermed
yrkesaktive medlemmer øker også
sakte men sikkert. Vi ser at
kvinnenedelen blant nyinnmeldte
studenter ligger i overkant av 38 % og
blant nyinnmeldte yrkesaktive ligger
den i underkant av 27 %. Den totale
kvinneandelen i forbundet er på 19 %
en økning fra 16,6 i 2010. Ved årets
slutt hadde vi «all time high» når det
gjelder antall medlemmer. Vi har også
i 2014 søkt forbundet sentralt om
økonomiske midler til
rekrutteringsarbeidet. Søknadene ble
godkjent og vi har fått refundert 75 %
av utgiftene i den forbindelse og vi har

fått dekket tapt arbeidsfortjeneste
med 100 %.
STYRET
Har i perioden bestått av:
Leder:
Aud Marit Sollid
Nestleder og leder av tariffutvalget:
Odd Rune Simonsen
Styremedlem:
Liv Ofstad
Styremedlem:
Lasse Isaksen
Styremedlem:
Per Ivar Groa Haugen
Styremedlem:
Vegard Sætre til sept. 2014
Styremedlem og studieleder:
Preben Waage
1.vararepr:
Anna Renée Horgen Skjønsberg til
sept. 2014 – deretter opprykk til
styremedlem
2.vararepr:
Wenche Brunæs – opprykk til 1. vara
fra sept.2014.
3.vararepr:
Kim. W. Larsen – opprykk til 2. vara
fra sept. 2014.
Observatør fra pensjonistforeningen:
John Even Westby
Studentobservatør:
Sigrid Marie Storum – til nov. 2014.
STUDIEUTVALGET
Preben Waage
Lasse Isaksen
Eva Nordås
LANDSRÅDET
Odd Rune Simonsen.
FORBUNDSTYRET
Aud Marit Sollid
LOs REPRESENTANSKAP
Odd Rune Simonsen.
REVISORER
Odd Hermundsdal
Jan Olav Håven
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LO I OSLO
A)
Aud Marit Sollid
1. vara: Odd Rune Simonsen
2. vara: Lasse Isaksen

Avdelinger/Oslo/4 Oslo/Akershus.
I tillegg sendes det ut mye informasjon
på e-post til tillitsvalgte og yrkesaktive
medlemmer.

B)

Preben Waage
1. vara: Per Ivar Groa Haugen
2. vara: Anna Renée Horgen
Skjønsberg

C)

Liv Ofstad
1. vara: Vegard Sætre
2. vara: Kim W. Larsen

PROFILERING OG REKRUTTERING
Som tidligere nevnt har avdelingen
hatt fokus på rekruttering og
profilering i 2014.
Avdelingens fokus har vært følgende:
Få på plass klubbstyre i bedrifter med
4 eller flere medlemmer, da vi ser at
der det er oppegående klubber
kommer det også flere medlemmer.
Rekruttere nye medlemmer i bedrifter
der vi allerede har klubbstyre som
fungerer. Rekruttere studenter i nært
samarbeid med LOs Distriktskontor.
Vi har bevisst valgt bort å satse på
rekruttering i bedrifter der vi ikke har
medlemmer fra før, dette fordi det er
for tidkrevende og få kontakter slik at
vi kommer oss inn i bedriftene. Slike
bedrifter ble bare besøkt dersom de
selv har bedt om det. Vi har også i
2014 fokusert på de medlemmene vi
har og har valgt å hjelpe dem til å
fungere optimalt. Det tror vi på sikt vil
gi god medlemsvekst samt bidra til å
hindre utmeldinger.
Vi vil rette en spesiell takk til alle våre
klubbstyrer som har gjort en god jobb
med å rekruttere nye medlemmer.
Det er ikke avhold så mange
informasjonsmøter ute på bedrifter
som vi hadde planlagt og ønsket, men
vi har besøkt alle som har bedt oss om
å komme. Det blir lite tid til
oppsøkende virksomhet og vi får ofte
liten respons når vi henvender oss
direkte til klubbene.
Vi har arbeidet aktivt med å rekruttere
studenter og har vært regelmessig ute
på 4 studiesteder.
HiOA (Høyskolen i Oslo og Akershus),
Pilestredet og Kjeller.
Fagskolen i Oslo.
NMBU (Norges Universitet for Miljø og
Biovitenskap) på Ås.
Dette har gitt oss 43 nye
studentmedlemmer i 2014. Vi sender
en stor takk til LOs Distriktskontor og

LOs Distriktskontors
Ungdomsutvalg
Lasse Isaksen
OSLO AOF
Representant
Preben Waage
1. Vara
Aud Marit Sollid
2. Vara
Odd Rune Simonsen
Oslo AOF ble gjenopprettet høsten
2013. Vi har ikke vært innkalt i noen
møter der.
LOs Distriktskontors Familie- og
likestillingspolitiske utvalg:
Eva Nordås
NORSK FOLKEHJELP i Oslo:
Anna Renée Horgen Skjønsberg
VALGKOMITÉ
Odd Hermundsdal
Audny Drønen
Heidi M. Apeland
ANSATTE
Saksbehandler: Eva Nordås 100 %
Kontorsekretær: Lill Reiten 50 %
STYRETS ARBEID
Det har i 2014 vært avholdt 9
styremøter og like mange AU-møter.
73 saker er styrebehandlet.
INFORMASJON
”Nytt fra Firer’n” sendes ut kun i
forbindelse med årsmøte. For øvrig
finnes det informasjon om avdelingen
på www.flt.no, under fanen
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ungdomssekretærene der som har
vært døråpnere for oss og som er med
oss ut på stand hver gang. Uten dem
hadde vi ikke hatt dette gode
resultatet.
Rekruttering er et kontinuerlig arbeid
som vi vil fortsette med i 2015.
Konkrete medlemstall finner dere et
annet sted i årsrapporten.
SAMARBEID MED FLT SENTRALT
Avdelingskontoret har som vanlig hatt
et tett og godt samarbeid med
tillitsvalgte og ansatte i forbundet
sentralt. Dette har vært og er til stor
nytte for avdelingen. Vi takker for det
gode samarbeidet.
AVDELINGENS
PENSJONISFORENING
Er en aktiv og veldreven forening som
ønsker flere medlemmer.
Pensjonistene har månedlige styre- og
medlemsmøter og arrangerer turer
både vår og høst for sine medlemmer.
Mer informasjon om pensjonistgruppa
finner du på avdelingens hjemmeside.
http://www.flt.no/www/Avdelinger
STUDIEUTVALGETS ARBEID
Følgende kurs og konferanser er
avholdt i studieutvalgets regi:
28. februar til 2. mars 2014
Kurs i Praktisk bruk av Lov- og
Avtaleverket på Sørmarka 18 deltakere
med Astrid Sørvåg fra FLT sentralt som
veileder.
25. til 27. april 2014
Kurs i Forhandlingskunnskap på
Sørmarka med 12. deltakere med
Astrid Sørvåg fra FLT sentralt som
veileder.
25. til 27. april 2014
Kurs i styrearbeid på Sørmarka .
Kurset var forbeholdt avdelingsstyret
og hadde 7 deltakere. Stein Arne
Lunderbye fra FLT sentralt var
veileder.

27. mai 2014
Lønnskonferanse på Rica Victoria Hotel
med 17 deltakere. Vegard Hansen fra
FLT sentralt var veileder.
31. okt. til 2. nov. 2014
Kurs i Arbeidsmiljøloven med vekt på
mobbing, trakassering på Laholmen
hotel i Strømstad. 21 deltakere med
Marius Træland fra FLT sentralt som
veileder.
28. til 29. nov. 2014
Avdelingskonferanse på Holmen
Fjordhotell, 7 deltakere med Eva
Nordås fra FLT avd. 4 som veileder.

MEDLEMSMØTER
Avdelingen har avholdt 2
medlemsmøter i 2014. Et i januar med
innleder fra Help forsikring og et i
september med innleder fra Sparebank
1.
MEDLEMSBEVEGELSE pr. 31.12.

Totalt:
Yrkesaktive:
Studenter:
Nye medlemmer:
Utmeldt:
51 medlemmer er
restanse deriblant

2013
2014
2439
2476
1467
1541
151
146
243
255
212
247
strøket pga.
18 studenter.

ØKONOMI
Avdelingen har en god økonomi og
opplever en forbedring i
kontingentinngangen. Vi vet at FLT
sentralt har hatt og har et stort fokus
på dette arbeidet, noe vi ser gir gode
resultater. Regnskapet i sin helhet vil
bli delt ut på årsmøte.
Returadresse:
FLT avd. 4 Oslo/Akershus
Youngs gate 11
0181 Oslo
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